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HYDLOC 
«HYD R OP HONE  LOCAT ION  M ETHOD »  

 
 

 
ed refraksjonsseismiske 
målinger i sjø og vann er det ikke 
alltid at målekabelen blir liggende 

på bunnen i forutsatt posisjon. Dette 
kan skyldes avdrift grunnet vind, 
strøm, ujevn topgrafi, fremmede 
objekter ol. Dersom det ikke taes 
hensyn til dette kan man risikere at 
resultatene plasseres på galt sted. 
 

YDLOC er en videreutvikling av 
en teknikk som gjør det mulig å 
bestemme hver hydrofons 

posisjon på bunnen i alle tre retninger 
(XYZ). 
 
Metoden går ut på at det like under 
vannflaten genereres en lydpuls. Ved 
å gjenta dette i forskjellige posisjoner 
på overflaten får man flere 
tidsmålinger til samme hydrofon og 
posisjonen kan beregnes. 
 

ordi posisjonen skal bestemmes i tre retninger 
kreves det minst tre målinger til hver hydrofon. Det 
er imidlertid helt nødvendig med flere målinger for 

å få tilfredsstillende nøyaktighet. For få, eller dårlige 
målinger vil først og fremst gi utslag i unøyaktig Z-
verdi (dybde) på hydrofonen.  
 

or å få et godt resultat er det viktig at det måles 
slik at det blir god geometri i beregningen. Dette 
er spesielt viktig ved måling i områder hvor 

sjøbunnen er kupert. 
 
Selve prosedyren ved posisjonering med HYDLOC 
metoden er delt i en måledel og en beregningsdel. I 
navigasjonsprogramet som benyttes er det flere 
spesielle rutiner for å optimalisere den viktigste delen 
av prosessen som er selve tidsmålingen. 
 

 korte trekke går dette ut på at det i 
navigasjonscomputeren legges inn en beskrivelse 
av dybdeforholdene langs profilet. Programmet 

beregner deretter optimale posisjoner hvor skuddene 
skal avfyres. 
 
Når skuddet avfyres, beregnes posisjonen på skuddet 
ved hjelp av navigasjonssystemet. 

Samtidig overføres et startsignal via en radiolink til 
registreringsinstrumentene i kabelbåten som starter 
tidsmålingen.  
 

e registrerte tidene lagres digitalt på diskett i 
seismografene for hvert skudd. Etter hvert skudd 
foretas en kvalitetsvurdering av de registrerte 

tider og posisjon slik at omskudd kan utføres 
umiddelbart. For å kunne regne om tidsavstand til 
avstand i meter, må lydhastigheten i vann måles. 
 
Programmet har følgende muligheter: 
 

✓ Beregner posisjon for intill 96 hydrofoner. 
 
✓ Tidsdelay for triggesignal. 
 
✓ Tider fra intill 30 skudd og 96 hydrofoner. 
 
✓ Beregning etter minste kvadrats metode.(P. A. 

Cross] 
 
✓ Korrigering av lydbane for målt lydhastighet. 
 
✓ Hvert skudd kan vektes: 
 
✓ Plott av beregnede posisjoner i plan. 
 
✓ Utskrift av restfeil for hvert skudd til hver hydrofon, 

standardavvik for X, Y og Z og sum av restfeil. 
 
✓ Lagrer beregning på diskett for senere utplotting. 
 
✓ Delta avstand mellom hver hydrofon. 
 
✓ Total lengde av aktiv seksjon. 

 

 
 

Figuren viser hydrofoner på sjøbunnen og 
lydbaner til overflateskudd. V 
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